
 

 

 

 

Nézz hosszan egy gyermekarcra, 

és látni fogod: ha van sors, hát 

nagyon korán elkezdődik!” 

(Ancsel Éva) 

 
 

 

A sajátos nevelési igényű óvodás 

gyermekek és iskolás tanulók 

fejlesztésének intézményi programja 

 

 
 

 

 

 



 

 

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 
 

Intézményünk felvállalta a kompetencia alapú oktatást. A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulóink esélyteremtését és hátránykompenzálását az Integrációs Pedagógiai Rendszer 

alkalmazásával biztosítjuk. 

A kulcskompetenciák fejlesztésével, az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazásával 

igyekszünk kompenzálni az eltérő szociális háttérből, a tanulási-, beilleszkedési- és 

magatartási nehézségből vagy zavarból, illetve mentális problémából adódódó 

hiányosságokat, kiemelt figyelmet fordítva a halmozottan hátrányos helyzetű, a roma 

származású és a sajátos nevelési igényű tanulóinkra. 

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény tette lehetővé az SNI 

tanulók integrált nevelését-oktatását. A 2011. évi CXC. törvény pedig már kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókról szól. A 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete 

tartalmazza a SNI gyerekek óvodai nevelésének és SNI tanulók iskolai oktatásának irányelvét. 

A Köznevelési törvény (4.§ 25.) alapján: 

„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejődési zavarral ( súlyos 

tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 Intézményünk 2005 óta tudatosan vállalja a SNI tanulók integrált nevelését-oktatását. 

Módosítottuk alapdokumentumainkat, mára már Intézményi Minőségirányítási 

Programunkban is megfogalmaztuk minőségcéljainkat - megjelent a SNI tanulók fejlesztési 

terve. Így teremtettük meg a törvényben előírt feltételeket a gyermekek ellátásához. 

 

 

2. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 

 

 
Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, 

önmagukhoz mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 

folyamatosan szem előtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása. 

 

A NAT alkalmazása az SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentum, a 

benne meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulók számára is érvényesek. 

Az intézmény pedagógiai programjának és a helyi tantervének elkészítésekor figyelembe 

vettük: 

- a köznevelési törvényt, a NAT és az Irányelv vonatkozó előírásait, 

- a szülők elvárásait, 

- és a tanulók sajátosságait. 

 

Az „Irányelv” biztosítja, hogy: 

- a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb 

önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

- a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

- ha szükséges a fejlesztés terjedjen ki az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is, 



 

 

- a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai 

programjának tartalmi elemeivé, 

- a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

 

Ennek érdekében az Irányelv meghatározza: 

- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását, 

- a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

- a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű kiterjesztésére vonatkozó 

javaslatokat. 

 

A SNI tanulók pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátása 

 

A SNI tanulók különleges gondozási igénye egy tulajdonság-együttes, mely az átlagtól eltérő 

jellegzetes különbségeit fejezi ki. Ezeket a különbségeket a helyi pedagógiai program 

kialakításakor vesszük figyelembe. 

Az ellátás közös elvei: 

a) A feladatokat az intézmény dokumentumai tartalmazzák. E feladatok hosszú távúak és az 

iskola egész nevelési - oktatási rendszerét átfogják. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység szakmaközi együttműködésben valósul meg, 

szervezett, nyitott tanítási - tanulási folyamat, s a tanulók igényeitől függő eljárások, időkeret, 

eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teszi szükségessé. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös célja és feladatai: 

- a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében, 

- a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása, 

- a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, 

- a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 

- az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

kompetenciák kialakítása. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

a) a sérülés típusa, súlyossága 

b) a sérülés kialakulásának ideje 

c) a SNI tanuló életkora, állapota, műtétei, képességei, készségei, kognitív funkciói, meglévő 

ismeretei 

d) a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, lehetőség 

szerint önálló életvitel. 

A SNI tanuló fejlesztésére vonatkozó célok, tartalmak, tevékenységek, követelmények 

megjelennek: 

- a pedagógiai programban, 

- a minőségirányítási programban tervezési és ellenőrzési szinten, 

- helyi tantervben a tantárgyak programjában, 

- a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

- egyéni fejlesztési tervben. 

A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája: 

- programok összeállítása, 

- fejlesztőmunka, 

- közreműködés a tevékenységek tervezésében, s ezt követően a konzultációban. 

- a többségi pedagógusok munkájának segítése 



 

 

A pedagógiai feltételeket a köznevelési törvény határozza meg. Többletszolgáltatásokat 

biztosít a SNI tanuló számára. 

 

3.AZ EGYÜTTNEVELÉS 

 
Az együttnevelés objektív tényezői 

Napjainkban az integráció azt jelenti, hogy a SNI gyermekek beilleszkednek a többségi 

nevelési intézményeket látogató gyermekek, fiatalok közé. 

A törvény kimondja, hogy: 47. § (1)” A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak 

joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői 

bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.” 

Abban nem foglal állást, hogy a SNI gyermek gyógypedagógiai intézményben szegregáltan, 

vagy ép társaikkal együtt, befogadó iskolában kapja az ellátást. Arról kell dönteni, hogy az 

adott gyermek hol kapja meg a számára legmegfelelőbbet, hol érezheti teljes értékűnek magát. 

Az együttnevelés sikeres megvalósítása érdekében a befogadó iskoláknak rendelkezniük kell 

azokkal a tárgyi és személyi feltételekkel, amelyeket a törvény előír. 

Az 1993-ban megszületett közoktatási törvény és annak módosításai, ill. a 2011.évi 

köznevelési törvény, valamint az 1998. évi Esélyegyenlőségi törvény rögzítik azokat a 

körülményeket melyek által megvalósulhat a sikeres integráció. 

 

Az integrációt vállaló intézmények feladatai: 

- Alapító okiratában szerepeltetni kell a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelésének-oktatásának feladatát, s azt hogy milyen fogyatékossági csoporthoz tartozó 

gyermekekről van szó.  

- Átdolgozott pedagógiai programja és a helyi tanterve tartalmazza a fogyatékosság 

típusához és fokához igazodó fejlesztő programot.  

- Szakemberek biztosítása: szükségleteknek megfelelően gyógypedagógus, logopédus, 

pszichológus, konduktor.  

- Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása. 

- Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása, a 

tanórai foglalkozásokon túl.  

Ennek meg kell jelennie az iskola óratervében, mely a fogyatékosság típusától függően az 

évfolyamra meghatározott heti tanórák óraszámának 15-50%-a lehet. 

- Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítheti az 

intézmény igazgatója a szakértői vélemény alapján.  

- Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára egyéni 

továbbhaladást engedélyezhet az igazgató, vagyis a gyermek haladása eltérhet 

osztálytársaitól egyes tantárgyakban.  

 

Az együttnevelés szubjektív tényezői 

A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb 

jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők. 

Biztosítani kell: 

- a SNI tanuló beilleszkedését és együtt haladását a többi tanulóval, ezt segíti a nyitottabb 

személyiség formálása, 



 

 

- a szakértői bizottság által megjelölt pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat be kell 

építeni az egyéni fejlesztési tervekbe, 

- a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését, 

- habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesítését, sérülés specifikus módszerek 

alkalmazását, folyamatos értékelést, együttműködést a szakemberekkel. 

Cél az inkluzív, befogadó iskola kialakítása. 

A befogadó iskolákban szeretik a heterogenitást, akár kiemelkedően tehetséges, akár 

fogyatékossággal élő tanulóról, akár hátrányos szociális helyzetű gyermekről legyen szó. A 

pedagógus itt nem hárítja a felelősséget másra, hanem igyekszik saját eszköztárát úgy 

bővíteni, hogy megoldást találjon a tanulási nehézségekre. 

Fontos, hogy a befogadó pedagógusok rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, melyek az 

adott fogyatékossági típust jellemzik. Mivel a többségi iskolák pedagógusai képzésük során 

alig-alig szerezhettek ilyen jellegű tudást, lényeges, hogy konzultáljanak a gyermeket segítő 

gyógypedagógussal, valamint továbbképzéseken vegyenek részt. 

 

Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, 

együtt kell meghatározni a tennivalókat. 

Alapvető tényező továbbá, hogy a befogadó pedagógusok jártasak legyenek a differenciált 

tanulásszervezésben. 

A differenciálás az a folyamat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes 

gyermekek egyéni szükségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag 

tartalmát, szintjét, a tanulás ütemét, az alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, 

számonkérés típusát stb. 

Ez a fajta tanulásszervezés nemcsak a SNI gyermekek számára kedvező, hanem a csoport 

valamennyi tagjának. A pedagógus így kaphat képet arról, hogy ki milyen téren kiemelkedő, 

tehetséges, illetve ki miben marad el társaitól. 

Az erősségekre építve és támaszkodva határozhatja meg azokat az eljárásokat, módszereket, 

amelyekkel az elmaradott területek fejleszthetők. 

A szülők szerepe, befolyása felelőssége az inkluzív iskolában kifejezetten nagy. Elsősorban az 

egyéni igényekhez szabott optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy 

szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az 

osztályban tanító pedagógusokkal és a gyógypedagógussal. 

Ha a gyermek fogyatékosságát korán felismerték, akkor a szülőnek már volt ideje feldolgozni, 

s akkor a szülői elfogadás megbízható támaszt jelent. Találkozhatunk olyan szülői 

magatartással, amikor az integrált oktatási forma választása a stigmatizációból való 

megszabadulás lehetőségét jelenti. Ilyenkor nem számíthatunk szülői érdeklődésre, s 

gyermekének sem tud érzelmi biztonságot nyújtani. 

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a szülő 

és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, 

érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják 

gyermekük egyediségét, ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak. 

A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép gyermekek szüleit sem, 

empátiás készséget kell kialakítani bennük, fontos, hogy a szülők támogassák gyermeküket a 

sajátos nevelési igényű tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy ismertesse a 

gyermektársakkal a fogyatékosság mibenlétét, a segítségnyújtás lehetőségeit. Meg kell 

találni azt az egyensúlyt, hogy a SNI tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége 

van: se többet, se kevesebbet. 



 

 

Külföldön integrációs pedagógiai vizsgálatok eredményei igazolták, hogy a fogyatékos 

tanulók nem akadályozzák az épeket, s pozitív személyiségjegyek alakulnak ki mindkét 

gyermekcsoportban. 

Együttműködés a szakemberekkel: az intézmény a sajátos nevelési igénynek, 

fogyatékosságnak, létszámnak megfelelő szakembereket biztosít. A gyógypedagógiai tanár 

/terapeuta feladata sokrétű. Azon túl, hogy egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül 

foglalkozik a gyermekkel, koordinálja a rehabilitációs munkában résztvevő más szakemberek 

munkáját, kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését. 

Kapcsolatot tart a többségi pedagógusokkal: 

- segíti a diagnózis értelmezését, 

- javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális 

módszerek alkalmazására, 

- folyamatosan konzultál velük, 

- ráirányítja figyelmüket a beszerezhető szakirodalomra. 

Lehetőség van logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus bevonására is. 

Gyógypedagógiai asszisztens alkalmazható, ha meghatározott létszámot ér el a SNI 

gyermekek jelenléte. 

 

4.AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS 

 
Iskolánk 2005. óta tudatosan vállalja a SNI tanulók fejlesztését, a különleges gondozás 

biztosítását, s ezt alapító okiratában is rögzítette, valamint igyekezett megteremteni a 

szükséges objektív és szubjektív feltételeket. 

Pedagógiai programunkat az irányelveknek és a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően módosítottuk, illetve beépítettük azokat az IMIP-be is. 
Tanulóink a tanórákon kívül a törvény által biztosított keretek között egyéni fejlesztési terv 

alapján egyéni és kiscsoportos szervezeti formákban pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozásokon vesznek részt. A fejlesztés napköziben és szabadidős 

tevékenységekben is megjelenik. 

Iskolán kívüli együttműködési lehetőségeink: 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézménye 

- Pályaválasztási Tanácsadó 

- Szakorvosok, házi gyermekorvosok, szülők. 

A tanulók képességeit folyamatosan értékeljük, kontrollvizsgálatok a szakértői bizottságnál, 

konzultálunk a szaktanárokkal, szülőkkel, megjelöljük a további feladatokat. 

A SNI tanulóink rendszeresen járnak iskolába, részt vesznek a fejlesztő foglalkozásokon. 

Örülnek eredményeiknek, a szülők többsége rendszeresen részt vesz a szülői értekezleteken és 

fogadó órákon. 

Az általános iskolás 8. osztályos tanulókat sikeresen tudjuk beiskolázni a középiskolákba. 

Középiskolás SNI tanulóink közül többen nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe. 

 

Iskolánk rehabilitációs tevékenységének jellege: 

- kompetencia alapú tanítás-tanulásszervezés 

- órai differenciált foglalkozás, kooperatív technikák alkalmazása 

- komplex képességfejlesztés, 

- logopédiai terápia, 

- gyógytestnevelés, 



 

 

- pedagógiai célú rehabilitációs fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a 

szakértői bizottság javaslata alapján. 

A rehabilitációs tevékenységeket végző szakemberek: 

- gyógypedagógusok 

- logopédus, 

- pszichológus, 

- gyógytestnevelő, 

- fejlesztő pedagógus  

Helyiségek: 

- tanterem 

- fejlesztő szobák 

- tornaterem, tornaszoba 

A tanulmányi követelmények megegyeznek az ép tanulók követelményeivel. A Megyei 

Szakértői Bizottság javaslata alapján az igazgató egyes tantárgyak, tantárgyrészek minősítése 

alól felmentést ad, eltérő haladási tempót, a számonkéréseknél hosszabb időtényezőt 

engedélyez a rászoruló tanulóknál. Egyéni fejlesztési terv szerint folyik a rehabilitáció. 

 

Célok, feladatok: 

Alkalmazás feltételei terén 

1. Az integráció: 

- eddigi integrációs munkánk folytatása, 

- korrekciók végrehajtása, 

- az innovatív munkába bekapcsolódó nevelők rendelkeznek a szükséges szemlélettel, magas 

szintű pedagógiai-, pszichológiai képességekkel. 

2. Iskolába való bekerülés: 

- az óvodával kialakított jó kapcsolata közben folyamatos fejlődésvizsgálat, 

- ezek alapján egyéni fejlesztési tervek készítése,- heterogén osztályszervezés, 

- az egyéni fejlődés folyamatos dokumentálása. 

3. Együttműködések, partnerségi kapcsolatok: 

- a kapcsolatrendszer beépül a pedagógiai programba, 

- az együttnevelésben résztvevő pedagógusok munkájában a habilitációs és rehabilitációs 

szemlélet feltétlen megjelenése, 

- a sérülés specifikus szakemberekkel való együttműködés rendszeres, gyakorlati, tartalmi 

elemekben jelenik meg. 

Tanítást – tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei 

1. A Helyi tantervben megjelennek a SNI tanulók számára közvetítendő tartalmak, a sérült 

képességek rehabilitációja. 

2. Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek: 

- A tevékenységek a DÖK munkatervében is rögzítettek. 

3. Az integrációt segítő módszertani elemek: 

„Segíts, hogy egyedül csinálhassam! 

- A pedagógusaink alkalmazzák a differenciálást, a speciális eljárásokat, ezzel hozzájárulnak 

az együttnevelés - oktatás sikeréhez. 

- Óráinkat, foglalkozásainkat úgy tervezzük és szervezzük, hogy felkeltse és fejlessze a 

tanulók kíváncsiságát, tanulási kedvét. 

- A hibákat a tanulási folyamat szükséges velejáróinak tekintjük. 



 

 

- A segítségnyújtáskor az öntevékenységet erősítjük – azt szeretnénk, hogy a tanulók csak 

annyi segítséget vegyenek igénybe, amennyire szükségük van. Így érhetjük el önállóságuk, 

önbizalmuk és egyéni képességeik fejlődését. 

- A házi feladat értelmes kiegészítője a tananyagnak. 

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái: 

- esetmegbeszélő foglalkozások tartása, ezek konklúzióinak beépítése a fejlesztő munkába, 

5. Az értékelési rendszer eszközei: 

- Szöveges értékelés az EMMI rendelet irányelveinek megfelelően történik. A pedagógusok 

alkalmazzák az árnyalt értékelést, ezek módszere, helye és szerepe a PP-ben pontosan 

meghatározott. A dokumentálást az osztályfőnökök végzik az egyéni fejlesztési lapon. 

6. Multikulturális tartalmak: 

- A helyi vonatkozások, sajátosságok megjelennek, beépülnek a helyi tantervbe. 

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása: 

- A kidolgozott pályaorientációs program kihasználása, adottságok, képességek szerint 

növekedjen a SNI tanulók körében az érettségit adó intézményekben illetve a felsőoktatásban  

való továbbtanulás. 

 

 

5. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK 

FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM 

 

BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK MEGSEGÍTÉSÉRE 

IRÁNYULÓ PROGRAM 

 
Beszédben akadályozottak, beszédfogyatékosok azok a gyermekek, akiknél öröklött, 

veleszületett, szerzett, organikus, funkcionális, pszichés és környezeti okok következtében az 

átmeneti, illetve tartós hang-, beszéd- és nyelvi zavar gátolja az egyén és a környezete közötti 

interakciót és alkalmazkodást. 

Az akadályozottság megmutatkozhat a hangadásban, a hangzó beszédben, a 

beszédfolyamatosság felbomlásában, a beszéd észlelésében, megértésében, kivitelezésében, 

valamint az írás, olvasás, számolás területén. A beszédfogyatékos tanulónál a fenti tünetek, a 

legenyhébb artikulációs eltéréstől az egész kommunikációt érintő súlyos zavarig minden 

változatban előfordulhatnak. 

A kommunikációs nehézségek miatt különböző pszichés eltérések (magatartási zavarok), 

tanulási akadályozottság is kialakulhat. 

A beszéd-rendellenesség felléphet a beszédfejlődés különböző szakaszaiban, de érintheti a 

már kialakult beszédet, nyelvet is. 

Amennyiben a beszédhiba, beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan 

fennmarad, a tanuló folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az oktatás a pedagógiai, 

logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a fogyatékosság jellegétől függ, 

amely lehet: 

- beszédfejlődési elmaradás: megkésett/akadályozott beszédfejlődés, diszfázia 

- artikulációs zavar: pöszeség, orrhangzósság, 

- beszédritmus-zavar: dadogás, hadarás, 

- centrális zavar: disarthria, 

- hangképzési zavar: diszfónia, 

- parciális teljesítményzavar: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, 



 

 

- beszédészlelési, megértési zavar. 

Az általános iskola első két évfolyamára összpontosul az ismeretszerzés beszéddel összefüggő 

eszközrendszerének elsajátítása, ezért a különleges gondozás szempontjából elsősorban a 

módszerbeli és habilitációs /rehabilitációs teendőkben fogalmazódik meg. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Énkép, önismeret: 

- erősödjenek pozitív személyiségjegyeik, alakuljon ki önismeretük, fejlődjön önbizalmuk és 

kudarctűrő képességük, személyiségük váljon harmonikussá, 

- a fejlesztést úgy építsük fel, hogy az az egész személyiségre irányuljon, a gyermekben reális 

énkép alakuljon ki, önbizalma, kudarctűrő képessége, feladattudata, kitartása, aktivitása, belső 

motivációja fejlődjön - a tanulót ösztönözzük beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor készítsük 

fel őt az esetleges visszaesésekre, a maradványtünetekkel való együttélésre, 

- a gyermekek állapotuktól függően, nyelvi-kommunikációs zavaraik kompenzálása után, 

jussanak el az önállóság általuk elérhető optimális szintjére, képességeik kibontakoztatásával 

váljanak a társadalom aktív, cselekvőképes tagjává, 

- a fejlesztés segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek is tudják teljesíteni minden 

műveltségi területen a minimum követelményeket. 

Információs és kommunikációs kultúra: 

- a beszédükben akadályozott gyermekek fejlesztésében elsőbbséget kell biztosítani az ép 

beszélő környezetben integráltan folyó oktatásnak. 

Tanulás: 

- a fejlesztést tervszerűen, tudatosan kell felépíteni: beszédállapot felmérés – egyéni terápiás 

terv - tudatos módszerválasztás - komplexitás a fejlesztésben – folyamatos kísérés, 

- munkánk során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a sokoldalú percepciós fejlesztésre: fel kell 

használnunk, hogy a látási, hallási, kinesztéziás, beszédmozgási ingerek, benyomások erősítve 

fejlődnek, 

- tudatosan használjuk ki a transzferhatásokat, megismerve a beszédfogyatékos tanuló „erős 

oldalait”, ezekre építve, a fejlesztést különböző átviteli megoldásokkal tegyük 

eredményesebbé. 

Testi, lelki egészség: 

- a tanuló motiválása beszédhibája leküzdésére; felkészítése a maradandó tünetek 

elfogadására, s ezzel való együttélésre. 

Felkészülés a felnőtt életre: 

- tájékoztassuk a szülőket, milyen továbbtanulási lehetőségek állnak gyermekeik előtt - 

integráltan oktató középiskolák, gimnáziumi tagozatok diszlexiások számára, ezt a tanuló is 

ismerje meg. 

 

A megvalósítás keretei, eljárásai 

A Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján iskolánkban együtt 

neveljük az ép értelmű beszédfogyatékos és a nem fogyatékos gyermekeket. A gyermekek 

számára biztosítjuk az ép beszélő környezetet, a sajátos nevelési igényükből fakadó 

többletszolgáltatásokat. 

A gyermekek fejlesztése inkluzív (befogadó) osztályokban tanítási órákon, tanórán kívül – a 

sérülés típusától, súlyossági fokától függően egyéni, vagy csoportos - speciális fejlesztő 

foglalkozásokon, szabadidős tevékenységekben, szakkörökben, valamint napközis foglalkozás 

keretében is történik. 

 



 

 

Tanítási órák 

Kiemelt szerepet kapnak az anyanyelvi fejlesztés, a testnevelés az ének-zene, a vizuális 

kultúra a technika és életvitel valamint tánc és dráma tantárgyak. 

A megfelelő beszédtechnika kialakítása fontos része az anyanyelvi nevelésnek, ezeket alsó 

tagozatban a magyar nyelv és irodalom, valamint az ének-zene órákon napi rendszerességgel 

végezzük. 

Az anyanyelvi fejlesztésnél figyelembe véve a sérülés jellegét az egyes műveltségi 

részterületek más-más hangsúlyt kaphatnak: 

- az írás, olvasás előkészítő szakaszának időtartamát növeljük, 

- olvasás-, írástanítási módszerként a hangoztató-elemző, illetve a diszlexia-prevenciós 

módszert használjuk, 

- beszédfogyatékos tanulóknál hosszabb begyakorlási és érési szakaszokat tervezünk, 

- az anyanyelvi fejlesztés a kommunikációs szándék megvalósítására törekszünk a nevelés-

oktatás minden területén, 

- a tantestület tagjai törekszenek, hogy mindig jó beszédpéldát nyújtva, helyes 

beszédtechnikával kommunikáljanak a gyermekekkel. 

A beszéd-rendellenességgel küzdő tanulóknál gyakran tapasztalhatók a nagy- és 

finommozgások zavarai, a testtudat, a testérzet, a testséma kialakulatlansága, a téri 

tájékozódás fejletlensége is. 

A testnevelés, környezetismeret és a művészetek tárgyak jól szolgálják a téri orientáció - 

mozgás - ritmus fejlesztését, mely hatással van a beszédkoordinációra. Idegen nyelv 

oktatásnál körültekintően járunk el, a minősítés alóli felmentés helyett a módszerek 

változtatását is lehetségesnek tartjuk. A pedagógusok a szakértői vélemények, alapos 

megfigyeléseik, a gyógypedagógus, a fejlesztő pedagógus valamint a pszichológus 

segítségével, a tanulók egyéni sajátosságainak ismeretében a differenciálás különböző 

módjait alkalmazzák: 

- segítségadásban: a feladat megismétlése a beszédfogyatékos tanulónak megfelelő nyelvi 

szinten, 

- a feladatok szintjén: mennyiség, technikai kivitelezés: - írás területén gyereknél, rajzos vagy 

szóbeli megoldás, illetve szóbeli felelet helyett írásbeli válasz, 

- szociális keretek szintjén: párban, vagy csoportban végzett munka oldja az akadályozott 

tanuló elszigetelődését, 

- tanulási stílus szerint: auditív, vizuális, vagy motoros területre támaszkodik inkább a 

gyermek, 

- a célok szintjén: egyes beszédfogyatékos tanulóknál mérlegelni kell, mi az a minimális 

tudás, amelyet egy-egy szakasz határára el kell érni, melyre a további szakaszok épülhetnek, 

- értékelésben: a tanulót önmagához, fejlődéséhez kell mérni - erre legalkalmasabb a szöveges 

értékelés. 

 

Pedagógiai célú habilitációs / rehabilitációs foglalkozás 

Logopédiai terápia: sérülés-specifikus egyéni vagy csoportos megsegítést foglal magában, 

egyéni fejlesztési terv alapján. 

A logopédus munkájában komplex ellátásra törekszik, feladata a beszéd-rendellenességek 

kompenzálása, a funkciófejlesztés, az olvasás-, írászavarok redukciója. A terápia nem zárul le 

a beszédhiba javulásával, megszűnésével, utógondozásra is szükség lehet, amely jelenti a 

beszédállapot szinten tartását, ellenőrzését, az esetleges visszaesések prevencióját. További 

cél a másodlagos tünetek megelőzése, a sérült pszichés funkciók fejlesztése. 

Az utógondozás sikerét a logopédussal való szoros együttműködés segíti. 



 

 

A logopédus feladatai: 

- a fogadó pedagógusok tájékoztatása a beszédfogyatékosság típusáról, a gyermek fejlesztési 

lehetőségeiről, az alkalmazható módszerekről, szakirodalomról, 

- a beszédben akadályozott gyermek „erős” és „gyenge” oldalainak bemutatása, 

- konzultáció a pedagógussal a tanuló fejlődéséről, előmeneteléről, 

- kapcsolattartás a beszédfogyatékos gyermek, valamint a befogadó osztály tanulóinak 

szüleivel, 

- kapcsolattartás a habilitációs/rehabilitációs fejlesztésben résztvevő más szakemberekkel 

- a komplex fejlesztés team-munkát igényel (pszichológus, fejlesztőpedagógus, 

gyógytestnevelő), 

- a beszédben akadályozott gyermek orvosi vizsgálatának kezdeményezése. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

Napközis foglalkozások: 

- A délelőtti tanítási órákon megszerzett ismereteket itt mélyítjük el, olyan tanulási 

technikákat alakítunk ki, amelyek lehetővé teszik a megközelítően önálló ismeretszerzést. 

- Komplex személyiségformálásra törekszünk, az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva. 

- A sikeres szocializációhoz szükséges normák, szabályok kialakítására, gyakoroltatására 

törekszünk. 

- Olyan szabadidős tevékenységeket teszünk lehetővé, amelyek jótékonyan hatnak az 

anyanyelvi fejlettségi szintre: emlékezet-, szerialitás-, szókincs-, gondolkodás-, mozgás-, 

figyelemfejlesztő játékok. 

Szakkörök: 

A beszédben akadályozott gyermekek is megtalálhatják iskolánkban azokat a 

tevékenységeket, szakköri foglalkozásokat, amelyek érdeklődésüknek megfelelnek. Gátolt 

kommunikációjukban is oldódik a szorongásuk, ha valamilyen területen sikereket érhetnek el. 

Szülői értekezletek, fogadóórák: 

Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik a szülők számára, hogy megismerjék a 

beszédfogyatékos gyermek fejlesztése érdekében rájuk háruló feladatokat, életperspektívát. 

Empátiás készség kialakítására törekszünk a többi gyermek szüleiben, fontos, hogy a szülők is 

támogassák gyermekeiket a fogyatékos gyermek elfogadásában. Egységes értékrendet kell 

kialakítani a viselkedés területén, a jutalmazás és büntetés egybehangzó alkalmazása a helyes 

magatartásformák kialakítása érdekében. 

 

EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL (SÚLYOS TANULÁSI, 

FIGYELEM-VAGY MAGATARTÁSSZABÁLYOZÁSI ZAVARRAL) 

KÜZDŐ TANULÓK FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM 

 

 
A részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) 

elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az általuk kiváltott következményes 

magatartási és/ vagy tanulási zavarok komplex tünet együttesét sorolják. E fogyatékosság 

deficiál - diagnosztikai jellemzője, hogy a részképességben az intelligencia szintjének 

ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás, teljesítményszóródás mutatható ki a 

mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. 

 

 



 

 

Kiemelt célok, feladatok 

- Kudarctűrő képesség növelése. 

- A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban. 

- Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék. 

- Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. 

- Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése. 

- A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. 

- Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs program és 

/vagy gyógyúszás alkalmazása. 

- Önállóságra nevelés. 

Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén: 

- testséma biztonságának kialakítása, 

- téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

- vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

- látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

- beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése, 

- verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése, 

- hang - betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése, 

- makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással, 

hangoztatással stb. pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő ), 

- figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között, 

- toldalékok körültekintő olvasása, 

- olvasástechnika, tempó fejlesztése, 

- olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató - elemző vagy diszlexia prevenciós 

módszerrel, 

- olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt, 

- idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

- segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre, 

- kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

- olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, 

szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 

A megvalósítás színterei 

- minden tanórán, 

- fejlesztő, felzárkóztató foglalkozáson, 

- napközi, tanulószoba. 

Kiemelt feladatok diszkalkulia esetén: 

- testséma kialakítása, 

- téri relációk biztosítása, 

- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

- számfogalmak kialakítása és bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális 

megerősítés, 

- az érzékelés - észlelés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése, 

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.), 

- az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú gyakorlásuk a 

már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben, 

- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása, 



 

 

- gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított 

megjegyzést segítő technikák megtalálása, alkalmazása, 

- szerialitás erősítése. 

A megvalósítási színterei 

- matematika óra, 

- napközi, tanulószoba, 

- rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás, 

- felzárkóztató foglalkozások, 

- szabadidő (képességfejlesztő játékok). 

Kiemelt feladatok a részképességzavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott tüneteit 

mutató tanulók esetén (hiperkinetikus zavarok): 

A halmozott fejlődési zavar a beszéd / nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és 

egyenetlen fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás 

elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges. 

A percepció minden területét fejleszteni kell: 

- a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait, 

- a motoros képességeket, 

- a beszéd és nyelvi készség állandóságát. 

A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus végzi. 

- Tanácsadás osztályfőnöknek, tanítónak, szaktanárnak, szülőnek. 

- Együttműködés a pszichológussal. 

A megvalósítás színterei 

- tanóra, 

- napközi, tanulószoba, 

- gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján. 

 

 

 


